Lamellgardiner
Enkel eleganse til store vinduer

The Art of Window Styling

2

Lamellgardiner
Skjerm for med stilrene linjer
Lamellgardiner er flotte i store vinduer og
gir med de loddrette linjene en perfekt
balanse mellom lysinnfall og skjerming.
Når lamellene er åpne slippes det lys inn i
rommet, men samtidig holdes nysgjerrige
blikk ute.
Kolleksjonen inneholder lameller i tre
forskjellige bredder og vev i et hav av ulike
farger, strukturer og transparensnivå. Dette
gjør at lamellgardinens stilrene eleganse
kan pryde hele huset.

I tillegg til
farge var
lyskontroll
en viktig
faktor.
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Barnesikkerhet
Designet med sikkerhet i tankerne
Hos Luxaflex® er barnesikkerhet en topprioritet. Å gjøre produktene våre tryggere for
hjem med spedbarn og småbarn er en integrert del av vår designfilosofi. Du kan velge
en enkel og brukervennlig betjeningsstang, som både drar og trekker lamellene frem
og tilbake. Har du mange vinduer kan en motorisert løsning med fjernkontroll eller
veggkontakt være et komfortabelt valg.

Betjeningsstang
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Bærekraftig vev
Bærekraft er en viktig faktor når
vi setter sammen ulike Luxaflex®
kolleksjoner.
Nesten alle vev er Oeko-Tex® 100
sertifisert, som betyr at ingen
skadelige kjemikalier brukes i
produksjonsprosessen. Du kan
også finne PVC-frie vev, som er
tildelt Cradle-to-cradle sertifikatet
og dermed kan gjenbrukes i den
industrielle syklusen.
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Luxaflex® Lamellgardiner kan enkelt
tilpasses skrå vinduspartier, så alle rom
kan prydes av de loddrette linjene.
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Fantastiske vevmuligheter
I Luxaflex® kolleksjonen finner du et stort
utvalg av mønstre, strukturer og transparens
– fra lette gjennomsiktige vev til helt tette
vev. Alt for at du skal få den perfekte balansen
mellom lys og privatliv, i en stil som passer til
hjemmet ditt.

Innsydde bunnlodder
Du kan velge å få loddene i bunnen av
lamellgardinen innsydd, da henger de fritt
uten kjede og gir et enkelt uttrykk.
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Luxaflex® er et perfekt valg når du ønsker en unik og

skreddersydd gardinløsning. Med over 60 års erfaring står
Luxaflex® for et imponerende utvalg av produkter, vev,
materialer og farger, som gjør gardindrømmene dine til
virkelighet. Alle produkter kommer med fem års garanti.
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Finn din nærmeste Luxaflex® forhandler på luxaflex.no
Veiledning

Konsultasjon hjemme

Skreddersydd kvalitet

Problemfri montering

Sammen med din lokale ekspert
kan du finne inspirasjon til
hjemmet ditt, lære om produktene
og finne alt materiell du trenger.

Din Luxaflex® forhandler måler
vinduene dine, vurderer lysinnfallet
og guider deg til den perfekte
gardinløsningen til hjemmet ditt.

Din gardin er skreddersydd og
håndlaget med omhu og øye for
detaljer.

Unngå problemer og la Luxaflex®’
forhandlere gjøre hva de er best til.
Du er samtidig dekket av vår 5 års
garanti.
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